
Додаток 1 
до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2021 РОЦІ

Заповнюється оператором

Дата надходження:
/ У 0 £ 0

Номер у реєстрі проектів:

ПІП та підпис особи, що реєструє:

Інформація про проект

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)

«За здоров'ям - на сучасний спортивний майданчик»

2. Категорія проекту*

□ Безпека та громадський порядок

□ Велоінфраструктура

□ Енергозбереження

□ Комунальне господарство

□ Культура та туризм

□ Навколишнє середовище

□ Соціальний захист
||спорт

□ Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

□ Транспорт



6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів) ________________ ______________ _____________

Головна ідея проекту - забезпечення рухової активності дітей молодшого шкільного віку під час 
занять з фізичної культури на свіжому повітрі, вільний доступ місцевих жителів у позашкільний 
час для занять спортом та пропаганда здорового способу життя шляхом створення сучасного 
спортивного майданчика для закладу та місцевого населення.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами 
реалізації завдання)

Майже 400 дітей молодшого шкільного віку, діти, які проживають на пришкільній території. 
Забезпечує створення новітнього освітнього простору для 748 здобувачів освіти опорного 
закладу. Залучає до спортивної культури дітей прилеглої території.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)________________________________________ ______

Проект має декілька етапів:
- демонтаж застарілого географічного майданчика (планується здійснити за допомогою 
батьків);
-придбання та встановлення сучасного павільйону (за умови участі та відбору в громадського 
бюджету (бюджету участі) Оріхівської об’єднаної територіальної громади) - 50 тисяч;
- закупівля спортивного обладнання на майданчик - за умови участі та відбору в громадського 
бюджету (бюджету участі) Оріхівської об’єднаної територіальної громади у 2022 році) - 200



12. Ключові показники оцінки результату проекту*: економічні (наприклад, збільшення надходжень 
до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей 
фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення 
навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки

16. Приклади (кейси) схожих рішень

Зацікавленість батьківської спільноти опорного закладу зумовлює всебічну підтримку розвитку 
спортивної культури в громаді.

'зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля


